
วารสารศิลปศาสตร์ปริทศัน์  
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 5 มกราคม – มิถุนายน 2551 

 

       _________________________________________________________________ 

 

CULTURAL LANDSCAPE REPORT 

BAN SAKHLA COMMUNITY 

RURAL VERNACULAR LANDSCAPE AREA 

IN SAMUTPRAKARN 

 

Chonlavit SUTUNYARAK and Somnuck JINGMEEWASIN 

 

Keyword: Cultural Landscape 

 

หมายเหตุ  สนใจบทความติดต่อไดท่ี้กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ปริทศัน ์

 

       _________________________________________________________________ 

 

 

The Significant of Verbal Participation 

and Interaction to English Language 

Learning – Teaching 

 
Khwanchanok Suebsook 

 

Abstract 

 Promoting students’ verbal participation in EFL classrooms seems to be 

played down by some pedagogical constraints. Most teachers have been bounding 

with the contents of the course book, rushing to teach in a limited-time class. The 

generalization of not speaking English in an English class has been made and 

accepted by many students. Most of the times in English class, more than half of the 

students in class are seen as passive and lack oral participation. Such behavior of 

students has long been making many teachers frustrated and bored and sometimes 

causes pedagogical problems for teachers. Thus, in this paper, the writer aims to raise 

EFL teachers and students’ awareness of the value of verbal participation and 

interaction and to introduce how to promote participation and classroom interaction 

for the limited-time class so that students may increase their verbal participation 

which will enhance their language learning. 
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การฝึกบทสนทนาจากสถานการณ์สมมุติ 
ในการสอนวชิาการพูด 

จู ไฉฮว๋า 
บทคดัยอ่ 

 บทสนทนาจากสถานการณ์เป็นวธีิการสอนวชิาการพดูท่ีมกัจะใชก้นัมากวธีิหน่ึง องคป์ระกอบส าคญั
ของการสนทนาจากสถานการณ์ มี 3 ส่วน คือ สภาพเหตุการณ์ ภาษา และสถานภาพของผูพ้ดู (เช่น อาชีพ 
การศึกษา) ซ่ึงมีลกัษณะโดดเด่น 3 ประการคือ น าไปปรับใชไ้ดจ้ริง เขา้ใจไดม้ากข้ึน และท าใหเ้กิดอรรถรสใน
การเรียนอีกดว้ย ในการสอนวชิาการพดูนั้น สามารถใชต้วัอกัษร รูปภาพและเคร่ืองเสียง เป็นตน้ มาสร้างแวดลอ้ม
เพ่ือใหน้กัเรียนน าความรู้ท่ีไดม้าฝึกสนทนา การสนทนาจากสถานการณ์น้ีสามารถท่ีจะยกระดบัการเรียนวชิาการ
พดูไดอ้ยา่งรวดเร็วอีกดว้ย 
 

ค าส าคญั    การสนทนาจากสถานการณ์    การพดู 

 

       _________________________________________________________________ 

 

 

เทคนิคการใช้ภาษาในการสอนภาษาจีน 

ให้กบันักเรียนต่างชาติในช้ันเรียน 

 
สวจิีง 

 

บทคดัยอ่ 

 การสอนภาษาในชั้นเรียนนอกจากตอ้งค านึงถึงผูเ้รียน ยงัตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงคแ์ละวธีิการสอนเป็น
หลกั และตอ้งเพ่ิมเทคนิคเพ่ือปรับใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน เพ่ือท าใหก้ารสอนเกิดประสิทธิผลแก่นกัศึกษาท่ีเรียน
เป็นภาษาท่ีสอง การสอนภาษาในชั้นเรียนและการสอนภาษาทัว่ไปจะมีความแตกต่างกนั และในบทความน้ีก็ได้
หยบิยกความส าคญัดงักล่าวมาพดูคุยไว ้ณ ท่ีน้ี รวมถึงเทคนิคการใชภ้าษาดว้ย 
 

ค าส าคญั     ภาษาจีน  ภาษา   การสนทนา   เทคนิค 

       _________________________________________________________________ 

 

ท าไมคนจึงนินทากนั 
 

นฐัธิยา บุญอาพทัธ์ิเจริญ 

 

บทคดัยอ่ 

     การนินทาท่ีมีเน้ือหาดูถูก ลดคุณค่าในตวัตนของผูอ่ื้น เกิดจากการปรับมาตรฐาน (Superego) ใหมี้ความเท่า
เทียมกนัหรือสร้างความรู้สึกใหต้นเองอยูเ่หนือกวา่ เพ่ือป้องกนัไม่ใชต้นเองรู้สึกลม้เหลวรู้สึกวา่ตนเองผิดไปจาก
มาตรฐานท่ีตนวางไว ้และการนินทาท่ีมีเน้ือหาเชิงต าหนิติเตียน เกิดจากการประเมินค่าของการกระท านั้นๆผิดไป



จากมาตรฐานของผูนิ้นทา เสียงนินทาจึงเป็นเสียงสะทอ้น “ความผิดถูก” ท่ีมีในใจตนท่ีมุ่งตรงไปสู่ผูนิ้นทา 
เน้ือหาการต าหนิอาจแทรกการกล่าวถึง “ผลกรรม” ท่ีคนท าผิดควรจะไดรั้บ ผลกรรมท่ีพดูถึงคือการลงโทษแอบ
แฝง ฉะนั้นการพดูต าหนิหรือการกล่าวถึถงผลกรรมจึงเป็นการลดความรุนแรงของมาตรฐานความผิดถูกในตวัตน
ของตนเองใหเ้บาบางลง ยิง่รู้สึกวา่การกระท านั้นผิดมาก ก็จะยิง่พดูย  ้าๆถึงความผิดของคนๆหน่ึง ใหค้นอ่ืนไดรู้้
เพ่ือหาคนท่ีมีความรู้สึกร่วมและเห็นพอ้งกนักบัตนวา่พฤติกรรมนั้นๆผิด จนส่งผลใหไ้ม่ชอบในพฤติกรรมนั้นๆ 
ซ่ึงการหาพวกพอ้งเขา้ขา้งแนวคิดเดียวกนักบัตนก็เป็นส่วนหน่ึงของบทลงโทษท่ีติดคา้งในความรู้สึกของตนท่ีมี
ต่อคนท่ีถูกนินทานัน่เอง 
       _________________________________________________________________ 

 

โรงอบายมุขยุคคุณปู่ และเรียนรู้แนวทางแก้ไข เพือ่มใิห้ 

“สันดานหมกมุ่นไปในส่ิงทีห่าประโยชน์มไิด้” 

แสงอรุณ กนกพงศช์ยั 
 

บทคดัยอ่ 

       กระแสข่าวผูห้วงัดีแต่ประสงคร้์ายต่อบา้นเมืองและลูกหลานเหลนโหลนล่ือ กรณีการตั้งบ่อนคาสิโนมาแรง
มาก ในช่วงราวคร่ึงหลงัของทศวรรษท่ีผา่นมา (พ.ศ.2546-2551) จนอยากจะร้ือฟ้ืนเอาเร่ืองพวกน้ีท่ีเคยเกิดข้ึน
ในอดีตมาบอกเล่าสู่กนัฟัง และพึงตั้งข่อสงัเกตุวา่ เหตุผลของการมีบ่อนถัว่โปของผูห้ลกัผูใ้หญ่ในบา้นเมืองยคุนั้น 
ก็ไม่ต่างกบัคนผูเ้ป็นใหญ่ในยคุน้ี คร้ันเม่ือกาลเวลาผา่นไปไม่นาน ผูห้ลกัผูใ้หญ่ในอีกยคุหน่ึงท่านก็เห็นวา่ส่ิง
เหล่าน้ีแมก่้อเกิดความรุ่งเร่ืองทางเศรษฐกิจก็จริง แต่ก็สร้างความมืดมนทางปัญญาและอารมณ์ชนิดท่ีเทียบเคียงกนั
แลว้ ไม่คุม้ค่าอยา่งยิง่กบัเมด็เงินท่ีไดม้า ดงัพระราชด าริเปรียบเปรยแหลมคมของลน้เกลา้ฯรัชกาลท่ี 4 และพระ
ราชวจิารณ์ในลน้เกลา้ฯรัชกาลท่ี 5 ท่ีเราจะไดท้ าความเขา้ใจและคน้หาส่ิงบนัเทิงท่ีจะท าใหเ้กิดการสร้างสติเชาว์
ปัญญามาทดแทน 

 

ค าส าคญั: โรงอบายมุข สนัดานหมกมุ่น ส่ิงท่ีหาประโยชน์มิได ้แนวทางแกไ้ข 

       _________________________________________________________________ 

 

งานศพ : ปรัชญาชีวติทีค่วรศึกษา 
ธีรโชติ เกิดแกว้ 

 

บทคดัยอ่ 

    บทความน้ีมุ่งน าเสนอปัญหาท่ีเกิดจากค่านิยมและความเช่ือเก่ียวกบังานศพปัจจุบนัท่ีท าใหค้นไม่เขา้ถึง
สาระส าคญัของชีวติ โดยมีเป้าหมายเพ่ือแสดงหลกัการท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ภายใตห้วัขอ้การมดัตราสงัท่ี
ช้ีใหเ้ห็นถึงห่วงหรือขอ้ผกูพนัท่ีท าใหม้นุษยไ์ม่อาจสละเพ่ือแสวงหาสจัธรรมได ้ขา้วหนา้โลงศพท่ีเป็นสญัลกัษณ์
ของความจริงท่ีวา่คนตายหมดโอกาสท่ีจะรับรู้เร่ืองต่างๆในโลกน้ี แมก้ระทัง่การรับประทานอาหารท่ีตนช่ืนชอบท่ี
ญาติน ามาไวห้นา้โลงศพ และการท่ีเราจะท าอะไรสกัอยา่งท่ีดีงามใหแ้ก่บุคคลอ่ืน ควรกระท าใหแ้ก่บุคคลนั้นใน
ขณะท่ีเขายงัมีชีวติอยู ่การพิจารณาผา้บงัสุกลท่ีมีเน้ือหาแสดงกฎธรรมชาติท่ีเป็นจริงของชีวติภายใตก้ารเกิดข้ึน 
ตั้งอยู ่ดบัไป การสวดกระอภิธรรมท่ีมุ่งแสดงความจริงเก่ียวกบัชีวติดา้นจิต เจตสิก รูป และนิพพาน และการ



เตรียมตวัตายอยา่งมีสติท่ีมุ่งใหม้นุษยไ์ดร้ะลึกถึงความตาย (มรณานุสสติ) ซ่ึงจะเกิดข้ึนแก่ตนไม่วนัใดก็วนัหน่ึง 
อนัจะส่งผลใหเ้กิดความไม่ประมาทมวัเมาในชีวติ รีบท าความดี พฒันาจิตใหผ้อ่งใสบริสุทธ์ิ จนบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดคือความหลุดพน้ไปจากสงัสารวฏัคือ การเวนียวา่ยตายเกิด 

 

ค าส าคญั : งานศพ   ปรัชญาชีวติ 

       _________________________________________________________________ 

 

วฒันธรรมการเมืองไทย : 
เคร่ืองช้ีวดัความเป็นประชาธิปไตย 

คณพศ สิทธิเลิศ 

 

บทคดัยอ่ 

    บทความน้ีมุ่งเสนอการเสริมสร้างค่านิยมแบบประชาธิปไตยในหา้ประการ ไดแ้ก่ ดา้นความรับผดิชอบต่อ
ส่วนรวม จิตส านึกประชาธิปไตยของประชาชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน การต่ืนตวัทาง
การเมืองเพ่ือตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ และวฒันธรรมการต่อสูโ้ดยความชอบธรรม เพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมทางการเมืองของไทยใหมี้ลกัษณะสอดคลอ้ง รองรับ สนบัสนุน และสร้างสรรคใ์หก้ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในสงัคมไทยมีประสิทธภาพและเสถียรภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็น โดยภารกิจในการ
ปรับแตง่วฒันธรรมทางการเมืองของไทยตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง เขม้แขง็ และเป็นแบบแผน โดยอาศยั
กระบวนการอบรมกล่อมเกลาในทุกระดบั 

 

ค าส าคญั : วฒันธรรมทางการเมืองไทย   เคร่ืองช้ีวดั  ประชาธิปไตย 
       _________________________________________________________________ 

 

ตลาดบางน า้ผึง้ : แหล่งท่องเทีย่วนีม้ทีีม่า… 

จริยาวฒัน์ โลหะพนูตระกลู 

 

บทคดัยอ่ 

   ตลาดบางน ้ าผึ้ง เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซ่ึงเปิดตวัเม่ือปี 
2547 มาในปัจจุบนัไดรั้บความสนใจแลกเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทัว่ไป โดยตลาดน ้ าแห่งน้ีไดก่้อตั้งข้ึนมา
อยา่งสมัพนัธ์กบัการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ชุมชน และในเวลาไม่ก่ีปีไดมี้การขยายรูปแบบการท่องเท่ียว
ใหมี้ความหลากหลาย เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก ทั้งการขายอาหาร ขนมไทย ผลไม ้สินคา้หตัถกรรม 
บริเวณริมคลองธรรมชาติ ซุม้ขายของท่ีอยู๋ติดป่าจาก บางส่วนติดทอ้งร่องส่วนเก่า การพายเรือชมธรรมชาติและวถีิ
ชีวติริมคลอง การช่ีจกัรยานรอบชุมชนเรียนรู้ธรรมชาติทอ้งถ่ิน บา้นพกัโฮมสเตยท่ี์ตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ การ
นัง่เรือชมห้ิงหอ้ยริมแม่น ้ าเจา้พระยา เป็นตน้ จึงจดัไดว้า่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมหลากหลายเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้แก่นกัท่องเท่ียว ท่ีน่าสนใจมากอีกทางหน่ึง 
 

ค าส าคญั : การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง  การจดัการท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์
       _________________________________________________________________ 



 

การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
ปราโมทย ์ชูเดช 

 

บทคดัยอ่ 

 การสอนภาษาไทยชาวต่างชาติใหไ้ดผ้ลดีนั้น ผูส้อนตอ้งเตรียมตวัสอน ทราบจุดมุ่งหมายของผูเ้รียน 
ความสามารถในการเลือกใชว้ธีิการสอนท่ีจะท าใหผู้เ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมาย บางคร้ังผูเ้รียนและผูส้อนอาจตอ้งใช้
ภาษาท่ีผูเ้รียนและผูส้อนรู้ร่วมกนัเป็นส่ือกลางท่ีจะส่ือความหมายในบทเรียน การสอนภาษาไทยใหช้าวต่างชาติ
ในประเทศไทย สภาพแวดลอ้มการใชภ้าษาไทยในสงัคมจะท าใหเ้รียนรู้ภาษาไทยไดเ้ร็วข้ึน ความเป็นกนัเองของ
ผูส้อนต่อผูเ้รียนเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
 

ค าส าคญั : การสอนภาษาไทยชาวต่างชาติ 
  


